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3.1 Προϊόντα Υδροφοβικού εμποτισμού
Τα υγρά υδροφοβικού εμποτισμού εισχωρούν στη μάζα του υπο-
στρώματος χωρίς να δημιουργούν επιφανειακή  μεμβράνη και χωρίς 
να κλείνουν ρωγμές ή πόρους. Τα υφιστάμενα τριχοειδή αγγεία απο-
κτούν εσωτερική επένδυση χωρίς όμως να γεμίζουν (βλ. ΣΧΉΜΑ 3.1).
Η υδροφοβική δράση, οφείλεται σε μοριακά φαινόμενα που δεν επηρε-
άζουν  την τελική όψη της επιφάνειας. Μεταβάλουν τη γωνία επαφής 
του νερού με την επιφάνεια του προς προστασία υλικού (βλ. ΣΧΗΜΑ 
3.1) από 0 ° ‒ 30 ° σε 90 ° , 120 ° ακόμη και 160 °. Οι 90 ° είναι κριτήριο για 
το αν ένα υλικό προστασίας θεωρείται αδιαβροχοποιητικό ή όχι. Πιστο-
ποιημένα προϊόντα Υδροφοβικού εμποτισμού προστασίας σκυροδέμα-
τος σύμφωνα με ΕΝ 1504-2  είναι τα PROTECT 100 & PROTECT 200.

3.2 Προϊόντα Εμποτισμού
Τα υγρά εμποτισμού εισχωρούν στη μάζα αλλά ταυτόχρονα δη-
μιουργούν επιφανειακή μεμβράνη πάχους μέχρι 100μm. Οι πό-
ροι και τα τριχοειδή αγγεία γεμίζουν μερικώς ή πλήρως  (βλ. ΣΧΉ-
ΜΑ 3.2) ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται μείωση του επιφανειακού 
πορώδους και ενίσχυση της επιφάνειας. Η τελική όψη της επιφά-
νειας συνήθως επηρεάζεται. Πιστοποιημένα προϊόντα εμποτι-
σμού για προστασία σκυροδέματος σύμφωνα με το ΕΝ 1504-2 
είναι τα DRY BRIGHT & PLANOFINISH WET.
 
3.3 Προϊόντα  Συνεχόμενης Επιφανειακής Επίστρωσης
Τα προϊόντα στεγανοποίησης δημιουργούν επιφανειακή μεμβράνη 
πάχους από 0,1mm μέχρι 5mm ανάλογα με τη φύση του υλικού. Οι 
πόροι, ρωγμές και τα τριχοειδή αγγεία γεμίζουν πλήρως (βλ. ΣΧΉΜΑ 
3.3). Στη συγκεκριμένη κατηγορία ανήκουν και τσιμεντοειδή στεγα-
νωτικά “κρυσταλλικής δράσης” τα οποία, παράλληλα με την επιφα-
νειακή μεμβράνη στεγανοποίησης, βαθμιαία εισχωρούν στη μάζα 
του σκυροδέματος και δημιουργούν ένα σύμπλοκο άλας που στεγα-
νοποιεί σε βάθος. Η τελική όψη της επιφάνειας είναι μια συνεχής επί-
στρωση από το στεγανωτικό. Πιστοποιημένα προϊόντα Στεγανοποίη-
σης με δημιουργία μεμβράνης, για προστασία σκυροδέματος 
σύμφωνα με το ΕΝ 1504-2  είναι τα SC 100, SC 200 EASY FLEX, SC 
200 PENETRATE, SC ELASTIC, PLANOCOAT & PLANOFLOOR EPX.

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2:2004 καθορίζονται  

3 διαφορετικοί τύποι προϊόντων προστασίας και στεγανοποί-

ησης σκυροδέματος, ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας  

και αποτελέσματος που παρέχουν στην τελική επιφάνεια. 

Όπως αναγράφεται και στις σχετικές Δηλώσεις Επίδοσης CE 

σχετικών προϊόντων NOVAMIX, το ακολουθούμενο Σύστημα 

Αξιολόγησης και Επαλήθευση της Σταθερότητας της Επίδο-

σης (AVCP) είναι το 2+ που σημαίνει ότι εκτός από τους υπο-

χρεωτικούς εσωτερικούς ελέγχους και τις διαδικασίες που 

τηρούνται κατά την παραγωγή των προϊόντων (FPC) όλες οι 

προβλεπόμενες ενέργειες για την εκτίμηση και επαλήθευση 

της σταθερότητας της επίδοσης ελέγχονται και από εξωτερι-

κό Κοινοποιημένο Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύμφωνα και με τις προβλεπόμενες χρήσεις όπως  

περιγράφονται στο σχετικό Πρότυπο ΕΝ 1504, τα σχετικά 

προϊόντα NOVAMIX μπορούν να χρησιμοποιούνται σε 

κάθε τύπου υψηλών απαιτήσεων εφαρμογή επισκευής 

ή / και προστασίας σκυροδέματος.

Όλα τα προϊόντα NOVAMIX για προστασία και στεγανοποίη-

ση φορέα οπλισμένου σκυροδέματος είναι πιστοποιημένα και 

φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με τα Πρότυπα EN 1504-2. 

Οι κατηγορίες που προβλέπονται από το πρότυπο  

είναι οι ακόλουθες: 

3.1 Υδροφοβικός Εμποτισμός (Hydrophobic Ιmpregnation)

3.2 Εμποτισμός (Impregnation)

3.3 Συνεχόμενη Επιφανειακή Επίστρωση (Coating)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE 

ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 ΣΧΗΜΑ 3.0

 ΣΧΗΜΑ 3.1

 ΣΧΗΜΑ 3.2 ΣΧΗΜΑ 3.3
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ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ 

& ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

PLANOFLOOR EPX & PLANOFLOOR EPX FREEZE
Εποξειδικές επιστρώσεις δυο συστατικών 
με δυνατότητα εφαρμογής σε χαμηλές θερμοκρασίες

Εποξειδικές επιστρώσεις δύο συστατικών σε υγρή μορφή χωρίς διαλύτες 
(0g/L). Κατάλληλες για δάπεδα σε χώρους με χημικές και μηχανικές καταπονή-
σεις όπως εργοστάσια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης, εμπορικά κέντρα. Ανα-
μιγνύονται με άμμο S500 σε αναλογία 1÷1 κατά βάρος. Διατίθενται σε συγκε-
κριμένες αποχρώσεις RAL. Κατόπιν ειδικής παραγγελίας διατίθενται στην 
τροποποιημένη σύνθεση PLANOFLOOR EPX FREEZE που εφαρμόζεται και σε 
θερμοκρασίες από 00C και άνω. Η εφαρμογή να γίνεται σε κατάλληλο υπό-
στρωμα χωρίς ανιούσα υγρασία ασταρωμένο με WATERPRIMER EPX ή 
PLANOPRIMER EPOXY κατά περίπτωση. 
 
Κατανάλωση: 1,9kg/m2/mm  πάχους (0,95kg PLANOFLOOR EPX + 0,95kg S500).
Πιστοποιημένα για προστασία επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το εναρμονι-
σμένο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13813 (Αρχή 2, Μέθοδος 2.1).
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PLANOCOAT EPX & PLANOCOAT EPX FREEZE
Εποξειδικές βαφές δυο συστατικών 
με δυνατότητα εφαρμογής σε χαμηλές θερμοκρασίες

Έγχρωμες εποξειδικές βαφές δύο συστατικών σε υγρή μορφή χωρίς διαλύτες 
(VOC 0g/L). Κατάλληλες για δάπεδα και τοίχους σε χώρους με χημικές καταπο-
νήσεις όπως εργοστάσια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης. Με επίπαση άμμου 
S500 στο νωπό ακόμη 10 χέρι και επικάλυψη αυτής στο 20 χέρι, δημιουργούμε 
αντιολισθητική τελική επιφάνεια. Διατίθενται σε συγκεκριμένες αποχρώσεις 
RAL. Κατόπιν ειδικής παραγγελίας διατίθενται στην τροποποιημένη σύνθεση 
PLANOFLOOR EPX FREEZE που εφαρμόζεται και σε χαμηλές θερμοκρασίες 
(>00C). Η εφαρμογή να γίνεται σε κατάλληλο υπόστρωμα χωρίς ανιούσα υγρα-
σία ασταρωμένο με WATERPRIMER EPX ή PLANOPRIMER EPOXY.  
 
Κατανάλωση: 200 - 300gr/m2  για 2 χέρια. 
Πιστοποιημένα για προστασία επιφανειών σκυροδέματος και επιχρισμάτων, 
σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13813 (Αρχή 2, Μέθοδος 2.1).

↘ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  
 PLANOCOAT & PLANOFLOOR

ACCORDING 
TO EUROPEAN 

NORM

EN

LIGHT GREY
7035

AGATE GREY
7038

PEBBLE GREY
7032

TELEGREY 4
7047

BEIGE 
1001

WINDOW GREY
7040

SIGNAL WHITE
9003

PAPYRUS WHITE
9018

GREY WHITE
9002

CREAM
9001

πΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Eξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης, οι αποχρώσεις να λαμβάνονται υπόψη σαν ενδεικτικές. 



ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ 

ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

SC 200 PENETRATE
Εύκαμπτο τσιμεντοειδές στεγανωτικό
κρυσταλλικής δράσης δύο συστατικών

Τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών για στεγα-
νοποίηση και προστασία κατασκευών οπλισμένου 
σκυροδέματος. Κατάλληλο για υγρομόνωση σε 
ταράτσες, κολυμβητήρια, λουτρά. Περιέχει ειδικά 
πρόσμικτα που εισχωρούν σταδιακά στη μάζα του 
σκυροδέματος όπου κρυσταλλοποιούνται, σφρα-
γίζοντας και δημιουργώντας ένα σύμπλοκο άλας 
(ιδιότητα PENETRATE). Προστατεύει το σκυρόδε-
μα από την ενανθράκωση σε διαβρωτικό περιβάλ-
λον σε γέφυρες, παραθαλάσσιες περιοχές. Συνο-
λικό ελάχιστο απαιτούμενο πάχος 2-3mm 
ανάλογα με την εφαρμογή. Απαιτείται ενίσχυση 
του με υαλόπλεγμα μόνο σε εφαρμογές επιδιορ-
θώσεων ή για έλεγχο του πάχους. 

Κατανάλωση: 1,7kg/m2/mm πάχους ανάλογα με την 
εφαρμογή. 
Χρώμα: γκρι ή λευκό. Πιστοποιημένο για χρήση σαν 
προϊόν προστασίας σκυροδέματος σύμφωνα με τα 
πρότυπα EN 1504-2:2004 και ΕΝ 13295.

SC 100
Τσιμεντοειδές στεγανωτικό 
ενός συστατικού

Τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατι-
κού κατάλληλο για στεγανοποίηση 
και προστασία κατασκευών οπλισμέ-
νου σκυροδέματος. Είναι κατάλληλο 
για στεγανοποίηση θεμελιώσεων, 
δεξαμενών, υπογείων, λουτρών. 

Κατανάλωση: 1,6kg/m2/mm πάχους 
ανάλογα με την εφαρμογή. Χρώμα: γκρι ή 
λευκό. Πιστοποιημένο για χρήση σαν τσι-
μεντοειδές προϊόν επιφανειακής προστα-
σίας επιφανειών σκυροδέματος σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2:2004.

SC ELASTIC
Εύκαμπτο τσιμεντοειδές στεγανωτικό 
ενός συστατικού με αντοχή  
σε ακτινοβολία UV

Ιδιαίτερα ελαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα, 
ενός συστατικού για στεγανοποίηση και προ-
στασία κατασκευών σκυροδέματος. Ελαστικό 
και κατάλληλο για υγρομόνωση σε ταράτσες, 
κολυμβητήρια, λουτρά, χτιστές ντουζιέρες, 
δεξαμενές νερού. Προστατεύει το σκυρόδεμα 
από την ενανθράκωση σε διαβρωτικό περι-
βάλλον σε γέφυρες, παραθαλάσσιες περιοχές. 
Έχει μεγάλη αντοχή σε ακτινοβολία UV. Προ-
σφύεται ακόμη και σε δύσκολα υποστρώματα 
όπως ξύλο, μέταλλο, παλιά ασφαλτόπανα υπό 
συνθήκες. Συνολικό ελάχιστο απαιτούμενο 
πάχος 2mm με 3mm ανάλογα με την εφαρμο-
γή. Απαιτείται ενίσχυση του με υαλόπλεγμα 
μόνο σε εφαρμογές επιδιορθώσεων ή για 
έλεγχο του πάχους. 

Κατανάλωση: 1,2kg/m2/mm πάχους. 
Χρώμα: λευκό. Πιστοποιημένο για χρήση σαν 
προϊόν προστασίας σκυροδέματος σύμφωνα με 
τα πρότυπα EN 1504 -2:2004 και ΕΝ 13295.
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NOVAROOF AC FIBER  
Ινοοπλισμένη ρευστή μεμβράνη ενός 
συστατικού για στεγανοποίηση δωμάτων 

Ιδιαίτερα ελαστικό υβριδικό ελαστομερές, με 
εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές συνθήκες. 
Προστατεύει δημιουργώντας μια ελαστική 
μεμβράνη, μεγάλης αντοχής στην υγρασία, 
τον ήλιο και την ακτινοβολία UV. Έχει άριστη 
πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επι-
φάνειες, και μεγάλο χρόνο διατήρησης της 
ελαστικότητας του. Εξαιτίας του οπλισμού που 
περιέχει δεν απαιτείται η επιπλέον ενίσχυσή 
του με υαλόπλεγμα παρά μόνο σε εφαρμογές 
επισκευών. Εφαρμόζεται σε:στεγανοποιήσεις 
ταρατσών, ελλενίτ, γαλβανιζέ λαμαρίνας, κε-
ραμιδιών, υδρορροών, αετωμάτων. Για εφαρ-
μογή σε απορροφητικά υποστρώματα συνι-
στάται η προεπάλειψη με NOVAPRIMER. 
Συμβατό με συγκεκριμένες κόλλες πλακιδίων 
NOVAMIX για εφαρμογές πλακοστρώσεων.  

Κατανάλωση: 1,5 - 2,0 kg /m2. Χρώμα: λευκό. Πι-
στοποιημένο για χρήση σαν στεγανωτική μεμβρά-
νη, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504 -2.

SC 200 PENETRATE
Περιέχει ειδικά πρόσμικτα που έχουν την 
ικανότητα να εισχωρούν σταδιακά στη 
μάζα του σκυροδέματος όπου κρυσταλλο-
ποιούνται, σφραγίζοντας

ΑΜΕΣΉ ΣΦΡΑΓΙΣΉ ΔΙΑΡΡΟΏΝ
Στεγανωτικό τσιμέντο υπέρ 
ταχείας πήξεως για σφράγιση 
διαρροών ακόμη και υπό πίεση.

SC FAST
Υδραυλικό στεγανωτικό ενός συστα-
τικού για άμεση σφράγιση διαρροών

Στεγανωτικό τσιμέντο υπέρ ταχείας πήξεως 
για σφράγιση διαρροών σε κατασκευές σκυ-
ροδέματος ακόμη σε περιπτώσεις όπου 
έχουμε διαρροή νερού. Συνιστάται για την 
αρχική σφράγιση διαρροών σημειακά πριν 
την εφαρμογή στεγανωτικών στη μεγάλη 
επιφάνεια όπως το SC ELASTIC ή το SC 200 
PENETRATE. 

Κατανάλωση: 1,7kg / lt κοιλότητας. Χρώμα: 
γκρι. Για χρήση σαν υδραυλικό συνδετικό, σύμ-
φωνα με το πρότυπο EN 1504 -2:2004.

SC 200 EASY FLEX
Ιδιαίτερα ελαστικό τσιμεντοκονίαμα 
στεγανοποίησης με εύκολη εφαρμογή  

Ιδιαίτερα ελαστικό στεγανωτικό τσιμεντο-
κονίαμα δύο συστατικών που εφαρμόζεται 
εύκολα με ρολό. Κατάλληλο για ντουζιέρες, 
ταράτσες, κολυμβητήρια, δεξαμενές. Έχει 
μεγάλη αντοχή σε ακτινοβολία UV και για 
αυτό μπορεί να μείνει εκτεθειμένο σε μη 
βατά δώματα. Συνολικό πάχος εφαρμογής 
2mm. Γεφυρώνει ρωγμές μέχρι 2,5mm σε 
σκυρόδεμα ή σοβάδες βάσεως τσιμέντου.  

Κατανάλωση: 3,2kg/m2 ανάλογα με την εφαρ-
μογή. Χρώμα: γκρι ή λευκό. Πιστοποιημένο για 
χρήση σαν στεγανωτική μεμβράνη, σύμφωνα 
με το πρότυπο EN 1504 -2:2004.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΏΜΑΤΏΝ 
ΜΕΣΩ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ 

PROTECT 100
Σιλικονούχος αδιαβροχοποιητής 
για προστασία σκυροδέματος και πετρωμάτων

Λεπτόρρευστο γαλάκτωμα μεγάλης διεισδυτικής ικανότητας, 
πιστοποιημένο για προστασία εμποτισμού σκυροδέματος κα-
τάλληλο και για αδιαβροχοποίηση πετρωμάτων. Προστατεύει 
χωρίς να αλλοιώνει την εμφάνιση της επιφάνειας, σε εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς χώρους. Επιτρέπει στην επικάλυψη να 
“αναπνέει” ενώ ταυτόχρονα την προστατεύει σε βάθος.
 
Κατανάλωση: 200-400ml/m2 ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας. Πιστοποιημένο για προστασία επιφανειών σκυροδέματος, 
φυσικών λίθων και επιχρισμάτων από την υγρασία, σύμφωνα με το 
εναρμονισμένο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1504 -2 (Αρχή 2, Μέθοδος 2.1).

PROTECT 200
Σιλοξανικός έλαιο-αδιαβροχοποιητής 
για προστασία σκυροδέματος και πετρωμάτων

Λεπτόρρευστο γαλάκτωμα μεγάλης διεισδυτικής ικανότητας σι-
λοξανικής βάσης, πιστοποιημένο για προστασία μέσω εμποτι-
σμού σκυροδέματος  κατάλληλο και για αδιαβροχοποίηση και 
προστασία από λάδι πετρωμάτων ή διακοσμητικών επιστρώσε-
ων όπως βοτσαλωτά με χρήση υδραυλικού συνδετικού 
NOVACEM CREATIVE. Προστατεύει χωρίς να αλλοιώνει την εμ-
φάνιση της επιφάνειας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώ-
ρους. Επιτρέπει στην  επικάλυψη να “αναπνέει” ενώ ταυτόχρονα 
την  προστατεύει σε βάθος. 

Κατανάλωση: 200-400ml/m2 ανάλογα με την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας. Πιστοποιημένο για χρήση σαν εμποτισμός προστα-
σίας επιφανειών σκυροδέματος, φυσικών λίθων και επιχρισμάτων 
από την υγρασία, σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 
1504 -2 (Αρχή 2, Μέθοδος 2.1).

DRY BRIGHT
Αλειφατική πολυουρεθάνη βάσεως νερού για προστασία 
σκυροδέματος και πετρωμάτων με “σατινέ” όψη

Πολυουρεθανικό αλειφατικό βερνίκι βάσεως νερού, πιστοποιη-
μένο για προστασία σκυροδέματος κατάλληλο και για προστα-
σία από λάδι πετρωμάτων. Παρέχει “σατινέ” όψη. Εφαρμόζεται 
σε 2 χέρια (το πρώτο αραιωμένο 1/1 σε νερό) και το δεύτερο αδι-
άλυτο μετά από 2-3 ώρες. Έχει μεγάλη αντοχή σε ακτινοβολία 
UV. Η χρήση του συνιστάται για τοίχους ή οριζόντιες επιφάνειες 
ελαφριάς  κυκλοφορίας με μικρές καταπονήσεις. 

Κατανάλωση: 150 -200ml/m2 ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας.  Πιστοποιημένο για χρήση σαν προστασία επιφανειών σκυ-
ροδέματος, επιχρισμάτων πατητής τσιμεντοκονίας από την υγρασία, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1504 -2 (Αρχή 2, Μέθοδος 2.2).

WET
Αλειφατική πολυουρεθάνη για προστασία σκυροδέματος 
και πετρωμάτων με “βρεγμένη όψη”

Πολυουρεθανικό αλειφατικό βερνίκι βάσεως νερού, πιστοποιη-
μένο για αδιαβροχοποιητική προστασία σκυροδέματος. Kατάλ-
ληλο και για προστασία από λάδι πετρωμάτων, παρέχοντας βρεγ-
μένη όψη. Εφαρμόζεται σε 2 χέρια (το πρώτο αραιωμένο 1/1 σε 
νερό) και το δεύτερο αδιάλυτο μετά από 2-3 ώρες. Έχει μεγάλη 
αντοχή σε ακτινοβολία UV. Προστατεύει και παρέχει ‘βρεγμένη 
όψη’ σε ορυκτές επιφάνειες όπως σκυρόδεμα ή πέτρες.  

Κατανάλωση: 150 -250ml/m2 ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας.  Πιστοποιημένο για χρήση σαν εμποτισμός προστασίας επι-
φανειών σκυροδέματος, φυσικών λίθων και επιχρισμάτων από την υγρα-
σία, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1504 -2 (Αρχή 2, Μέθοδος 2.2).
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ΣΥΣΤΉΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ANTI-GRAFITTI

PLANOFINISH PU 2KW MAT
Αλειφατική πολυουρεθάνη δύο συστατικών για προστασία σκυρο-
δέματος, πετρωμάτων και εποξειδικών επιστρώσεων με “ματ” όψη

Aλειφατικό βερνίκι πολυουρεθάνης δύο συστατικών ταχείας εφαρμο-
γής, κατάλληλο για προστασία από λάδι, έγχρωμους λεκέδες και 
grafiti επικαλύψεων όπως πέτρα, διακοσμητικά τουβλάκια, πατητή 
τσιμεντοκονία. Χρησιμοποιείται για προστασία και παροχή ματ όψης 
ακόμη και εποξειδικών βαφών δαπέδου. Εφαρμοζόμενο αδιάλυτο σε 
2 χέρια με διαφορά 15 - 30 λεπτών  μεταξύ τους χωρίς περίσσεια. Πα-
ρέχει ματ όψη με μεγάλη αντοχή σε ακτινοβολία UV. Συνεργάζεται 
κατά περίπτωση και με τα βερνίκια DRY BRIGHT ή PLANOFINISH 
EPOXY για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων. 

Κατανάλωση: 150 -200ml/m2 ανάλογα με την απορροφητικότητα της επι-
φάνειας. 

3 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΉ 
GRAFFITI ΒΉΜΑ 1
Εφαρμογή   
CLEANCOLL SP με 
βούρτσα, σφουγγάρι ή 
άλλο κατάλληλο εργαλείο 

4 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΉ 
GRAFFITI 
BΉΜΑ 2
Με πανί ή  
νερό υπό πίεση  
απομακρύνουμε 
το graffiti 

5 
ΕΠΑΝΑΛΉΨΉ 
ΒΉΜΑΤΏΝ 3 & 4
Σε δύσκολες  
περιπτώσεις 
επαναλαμβάνουμε 
μέχρι την 
ολική αφαίρεση 

6 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Σε περίπτωση όπου για 
προστασία είχε 
χρησιμοποιηθεί το 
PLANOFINISH PU 2KW 
MAT ολοκληρώνεται εδώ 
η διαδικασία, διαφορετικά  
βλ. 2 άνω

1 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Με νερό υπό 
πίεση ή/και 
CLEANCOLL SP 
αν απαιτείται

2 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Εφαρμογή 
PLANOFINISH PU 2KW 
MAT σε 2 στρώσεις 
πάνω σε καθαρή και 
στεγνή επιφάνεια. Αν 
απαιτηθεί εφαρμόζεται 
1η στρώση DRY 
BRIGHT 1/1 σε νερό 

CLEANCOLL SP 
Εξειδικευμένο αφαιρετικό βαφών 
ιδανικό για καθαρισμό graffiti

Επαναστατικό διαλυτικό που εφαρμόζεται σε οριζόντιες και 
κατακόρυφες επιφάνειες. Όταν έρχεται σε επαφή με βαφές 
ακρυλικής, εποξειδικής ή πολυουρεθανικής βάσης, τις “μα-
λακώνει” επιτρέποντας να τις απομακρύνουμε με πανί ή 
άλλο κατάλληλο εργαλείο. Iδανικό για απομάκρυνση 
graffiti από πετρώματα, αγάλματα και ορυκτές επιφάνειες 
ακόμη και αν δεν έχουν δεχτεί επεξεργασία με το 
PLANOFINISH PU 2KW MAT. Σε επιφάνειες όμως όπου δεν 
είχαν λάβει προστασία, ο καθαρισμός είναι πιο δύσκολος 
και ενδεχομένως να παραμείνουν ίχνη από το graffiti. 

Κατανάλωση: ανάλογα με την εφαρμογή.



δΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ

Παπανικολή 40, Χαλάνδρι, 15232, Αθήνα 
T +30 210 68 93 953  F +30 210 68 94 571

Εργοστάσιο 10:  180χλμ Αθηνών ‒ Λαυρίου, Παιανία 
Εργοστάσιο 20:  110χλμ Θηβών ‒ Χαλκίδας, Θήβα

novamix@novamix.gr
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www.novamix.gr

Copyright © 2019 NOVAMIX S.A.
Κανένα μέρος αυτής της έκδοσης δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταδοθεί με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, 
φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς προηγούμενη άδεια του εκδότη.

Νομικές σημειώσεις: Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται σ’ αυτό το εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της 
τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, 
υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους για 
συγκεκριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, 
γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων 
πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που πηγάζει από τη χρήση του προϊόντος. 
Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Εντύπου 
Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr ή απευθείας στο QR Code του προϊόντος που ακολουθεί.


